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  چکیده

 منطقـه اریـخ دیـتول يهاگلخانه در آن بر مؤثر عوامل ییشناسا و هاداده یپوشش لیتحل روش از يانرژ ییکارا محاسبه پژوهش نیا هدف

 داد نشان جینتا شد. يآورجمع 1395 سال در دارگلخانه 81 با مصاحبه و نامهپرسش قیطر از ازیموردن يهاداده بود. اصفهان استان يمرکز

 از بیشـتر اسـتفاده و دارگلخانـه کار سابقه شیافزا که یحال در داشت، گلخانه يانرژ ییکارا بر یمثبت تأثیر دارگلخانه باالتر التیتحص که

 فروشـندگان بـا مشورت و هانهگلخا ریسا از دیبازد زین یارتباط يهاکانال انیم از شد. يانرژ ییکارا کاهش باعث يشاوندیخو کار يروین

 کـارا يهـاگلخانه از دیبازد و يریالگوپذ به دارانگلخانه قیتشو داشت. يانرژ مصرف بهبود بر را مثبت تأثیر نیبیشتر يورزکشا يهانهاده

 متقابـل ارتبـاط ،يورزکشـا يهـانهـاده فروشندگان با دارانگلخانه کینزد ارتباط به توجه با شود. يانرژ مصرف کاهش به منجر تواندیم

 از و دشـویمـ مربوطـه پژوهشی و یعلم مراکز به دارانگلخانه نظرات و مشکالت انتقال موجب فروشندگان نیا با کارشناسان و نیمروج

 کند. لیتسه را کشاورزان به یپژوهش و یعلم مراکز از دیجد دانش و دستاوردها انتقال تواندیم گرید يسو

  
  

  اصفهان کشاورزان، یارتباط يهاکانال ،یلیفس سوخت )،DEA( هاداده یپوشش لیتحل کلیدي: هايواژه

  

  مقدمه

 در تولیـد دوره چنـدین قابلیت دارابودن دلیلبه ايگلخانه کشت

 فراوانـی اهمیـت از آب مصرف در جوییصرفه همچنین و سال

 زیـر سـطح. )6(است  برخوردار خشکنیمه و خشک مناطق در

 8/496بـه  2018 سـال در جهان در ايگلخانه سبزیجات کشت

 آسـیا قـاره در آن هکتـار هزار 225 که یافتهافزایش  هکتار هزار

  .)11(است  بوده

 بخـش در آب مصرف زیاد سهم و آبیکم بحران به توجه با

 هايبرنامــه تــرینمهم از ايگلخانــه کشــت توســعه کشــاورزي،

 ششـم برنامـه 35 در مـاده دولت. است کشاورزي جهاد وزارت

 بـا مقابلـه منظوربـه شـده مکلـف) 1396-1400( کشور توسعه

 حمایـت هاگلخانـه توسـعه از وري،بهره ارتقاي و آبیکم بحران

 سـال در ایـران ايگلخانه محصوالت کشت یر. سطح ز)2( کند

 سـبزیجات را آن درصـد 2/91 کـه بوده هکتار هزار 3/9 ،1396

درصـد  70 سـهم ایـن از و داده اختصـاص خـود بـه ايگلخانه

 اسـتان. اسـت بـوده خیـار محصـول کشت زیر سطح به مربوط

  

  دانشگاه صنعتی اصفهانگروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزي،  .1

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان .2

  ayousefi@iut.ac.ir الکترونیکی: پست مکاتبات، مسئول*
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 ايگلخانـه محصـوالت تولیـد سطح و میزان نظر ازنیز  اصفهان

 کرمـان و یـزد تهران، هاياستان از پس کشور در را چهارم رتبه

رود زاینـده رودخانه خشکی به توجه با دیگر، ياز سو .)3(دارد 

 یـندسـت اپـایین و میـان در سـطحی آب بـه یو عدم دسترسـ

 یکـی عنوانبه اصفهان شرق در ياگلخانه کشت توسعه حوضه،

 مقابلـه در کشاورزان جایگزین معاش ایجاد اصلی کارهايراه از

  .است گرفته قرار کار دستور در آب کمبود با

 نگران مسئله اي،گلخانه کشت هايهمیت و مزیتا با وجود

 فسـیلی هايسـوخت و انـرژي به سیستم این که استآن  کننده

. )23(دارد  شـدیدي وابسـتگی غیرمسـتقیم و مستقیم صورتبه

 1969 ،1395 ســال در کشـاورزي بخــش طبیعـی گــاز مصـرف

 مصـرف درصد 2/10 با اصفهان استان که بوده مکعبمتر میلیون

 هاياسـتان از پـس را چهـارم رتبـه کشور، کل کشاورزي بخش

 بخـش یـلگازوئ مصـرف. است بوده دارا یزد و تهران مازندران،

 اســتان کــه بــوده لیتــر میلیــارد 7/2 ،1395 ســال در کشــاورزي

 کشـاورزي بخش در گازوئیل مصرف کل درصد 7/5 با اصفهان

همچنـین، . اسـت بـوده دارا کشـور در را پـنجم رتبه کشور، کل

درصـد کـل بـرق فروختـه  15، 1395بخش کشاورزي در سال 

گیگـاوات سـاعت  هزار 2/36 نیرو را معادل شده توسط وزارت

بخـش کشـاورزي  به خود اختصاص داده که از این میزان سـهم

 فـارس، هاياسـتان از درصـد پـس 7/7برابـر بـا  اصفهان استان

 کـره و گرمـایش اقلیم تغییر .است بوده و کرمان رضوي خراسان

 از ايگلخانـه تولیـدات در نـرژيا زیـاد مصـرف زمین در کنـار

 توجـه با. است کشاورزي سیستم این فراروي اصلی هايچالش

 کشـور، در انـرژي مصـرف سالیانه افزایش فزاینده مشکالت به

 بــه دســتیابی راهبردهــاي تــرینمهم از انــرژي کــارایی افــزایش

  .)22( است کشور در پایدار کشاورزي

اي بـــدون انجـــام هاي گلخانـــهرویـــه کشـــتتوســـعه بی

اي و هاي مشــاورههاي مناســب و عــدم توصــیهگذاريسیاســت

هـاي شـود. پژوهشکارشناسی الزم، موجـب ناکـارایی آنهـا می

اند که از مشکالت اساسی کشـت سـبزیجات مختلف نشان داده

هاي فسـیلی و ناکـارایی اي وابسـتگی زیـاد بـه سـوختگلخانه

. اســفنجانی و همکــاران )30و  28، 25، 16، 15(ت انــرژي اســ

ي تولید خیار اسـتان تهـران ها) نشان دادند که در گلخانه1395(

ها از افـزایش در تولیـد پیشـی گرفتـه کـه افزایش مصرف نهاده

پهلـوان و . )13(سبب کاهش کارایی مصرف انرژي شده اسـت 

) نیـز بـا تخمـین کـارایی فنـی و بازگشـت بـه 2012همکاران (

ي تولیــد خیــار بــا اســتفاده از روش تحلیــل هامقیــاس گلخانــه

ي ناکـارا، هاها نشان دادند که با کارانمودن گلخانـهپوششی داده

جویی تواند صرفهدرصد در کل انرژي ورودي می 27/30حدود 

  .)29(شود 

ــی ــین بررس ــرژي در همچن ــرف ان ــه مص ــان داده ک ها نش

هاي خیار بـیش از سـایر محصـوالت اسـت. کناکسـی و گلخانه

اي ) با مقایسه کارایی انرژي سبزیجات گلخانـه2004همکاران (

اي در آنتالیـا ترکیـه نشـان فرنگی و فلفل دلمهمانند خیار، گوجه

نرژي بـا ین سهم را در مصرف ابیشتردادند که خیار در مجموع 

. مقـدم و همکـاران )8(گیگاژول در هکتـار دارا اسـت  77/134

) نیز میانگین مصرف انرژي تولیـد یـک کیلـوگرم خیـار 1389(

و  2/1ترتیب اي پائیزه و بهاره در شهرستان مشـهد را بـهگلخانه

 80کــه بــا توجــه بــه ســهم  )33(مگــاژول بــرآورد کردنــد  9/0

اي اي از کـل محصـوالت گلخانـهدرصدي تولید خیـار گلخانـه

ســزایی در توانــد اهمیــت بهاي میکشـور، تولیــد خیــار گلخانــه

  مصرف انرژي بخش کشاورزي داشته باشد.

 بیشـترهاي مختلف در مصـرف انـرژي، در مورد نقش نهاده

اند. انسـتهترین عوامـل دها سوخت و الکتریسیته را مهمپژوهش

ها بر نقش مصرف کود شـیمیایی نیـز هر چند در برخی پژوهش

) نشـان 1392تأکید شده است. نتایج احمد بیگـی و همکـاران (

ین سهم را در مصرف انـرژي بیشترداد که سوخت و الکتریسیته 

) بـا 2011اوزاکان (. )1(ي خیار شهرستان قزوین دارد هاگلخانه

اي در ترکیـه فرنگی گلخانـهبررسی الگوي مصرف انرژي گوجه

کنندگان تـرین مصـرفنشان داد کود شیمیایی و الکتریسـیته مهم

ــرژي هســتند  ــه)27(ان ــار شهرســتان تهــران ها. در گلخان ي خی

درصـد  6/19و  9/41ترتیب با سوخت فسیلی و کود شیمیایی به

ختصاص داده بودند ین سهم را در مصرف انرژي به خود ابیشتر
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) نیـز 2012. نتایج پژوهش کارلوس ریکاردو و همکـاران ()25(

هـا ترین عوامـل مصـرف انـرژي در گلخانـهنشان داد که از مهم

  .)7(استفاده از کودهاي شیمیایی است 

هایی که به دنبال بررسی عوامل مؤثر بـر کـارایی در پژوهش

مـوارد بـا رویکـرد اقتصادسـنجی تـابع  بیشتراند، در انرژي بوده

کننده اختالف کارایی انرژي را تولید برازش شده و عوامل تبیین 

، 15، 12(اند تنها منتسب به سطح نهادهاي مورداسـتفاده دانسـته

داران ها و راهبردهاي مدیریتی گلخانـهکه تاکتیک )30-25و  16

گیــري جــوهر اصــلی تصــمیم. )18(کنــد را یکســان فــرض می

توان آنها را با یکـدیگر متـرادف اي که میگونهمدیریت است، به

عنوان مــدیر دار نیــز بــهو در ایــن میــان، گلخانــه )38(دانســت 

گیري سـروکار دارد. بنـابراین، درك و گلخانه، بـا فعـل تصـمیم

ها و منابعی داران و کانالگیري گلخانهشناسایی چگونگی تصمیم

کنند، مهم اسـت داران از آن طریق اطالعات کسب میکه گلخانه

دار از . براي مثال، دانستن آنکه گلخانـه)41و  32، 31، 21، 17(

چه طریق اطالعات الزم در مـورد انتخـاب نـوع گلخانـه، نـوع 

هاي مـدیریتی روزانـه در پوشش گلخانه، نـوع سـوخت، رویـه

سـزایی کند، اهمیت بهاستفاده از سوخت فسیلی و ... را اخذ می

ــرژي دارد و سیاســت ــزایش کــارایی ان ــد گــذاران میدر اف توانن

ــق مشــیراهبردهــا و خط ــرژي را از طری ــده کــارایی ان ها افزاین

 بیشـترمسیرها و منابع اطالعـاتی کارآمـدتر بـا قابلیـت اجرایـی 

توصیه و اجـرا نماینـد. هـدف اصـلی ایـن پـژوهش، شناسـایی 

داري و اثـر ایـن هاي اصلی اطالعاتی کشاورزان در گلخانهکانال

  ژي بود.ها بر کارایی انرکانال

  

  هاروش و مواد

 از اطمینـان منظور کسـبها بهو کارایی گلخانه عملکرد ارزیابی

 هـدر بـه از جلـوگیري و همچنـین ممکن پرسودترین وضعیت

 .اسـت برخـوردار ايویـژه از اهمیـت منابع مورد اسـتفاده رفتن

کارایی فنی واحدهاي گلخانه نیاز به تعیین مـرز کـارا بـا  بررسی

هاي پارامتریک و یـا ناپارامتریـک دارد. از روش استفاده از یکی

 تحلیل تابع تولیـد مـرز تصـادفیمبتنی بر پارامتریک  هايروش

 ویژگـی شود. بـارزترینهاي آماري استفاده میاست که از روش

 شـکل یـا بـه تخمـین توزیـع نیـاز غیرپارامتري عدم هايروش

ــاص ــابع خ ــی ت ــت. یک ــد اس ــرینمهم از تولی ــايروش ت  ه

 ایـن در. )34 و 10( هـا اسـتداده پوششی تحلیل امتري،غیرپار

 نهـایی محصول به مربوط اطالعات مجموعه از استفاده با روش

 در مـورد اسـتفاده و مـؤثر هـاينهاده و عوامـل کلیه همچنین و

 در. )10(شـود می سـنجیده واحـدها نسبی کارایی تولید، فرآیند

 پوششی تحلیل روش از انرژي کارایی سنجش براي بررسی این

. شـد اسـتفاده )1مقیاس از رابطه ( به نسبت ثابت بازده با هاداده

 بـا( هـانهاده کـاهش میـزان کـه بود گرانهاده مورد استفاده مدل

 مشخص کارایی مرز به رسیدن براي) هاستانده سطح ماندنثابت
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 تعـداد ترتیـببـه s و j(، m نظـر مـورد کننـده تولیـد به مربوط

 تعـداد دهنـده نشان n و تولیدي واحد هر هايستانده و هانهاده

 .هسـتند سـتاده و نهاده وزن ترتیببه ruو  iv .است هالخانهگ

 0 عـدد هـر از ترکوچـک کـه غیرارشمیدسـی عنصـر یـک 

 نظــر مــورد کننــده تولیــد نســبی کــارایی. اســت مثبــت حقیقــی

ــه  فاصــله در کــه شــده تعریــف p ارزش بیشــینه، صــورتب

p  0  بیشـینه بـا هايگلخانـه فنـی کـارایی. گیـردمی قرار 1

 بیانگر صفر تا یک از کمتر مقادیر و بوده یک عدد انرژي کارایی

  .است گلخانه کارایی عدم سطح

 )2با استفاده از رابطه ( بهینه مصرف مقادیر مدل، به توجه با
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  نگاه یک در انرژي بر مؤثر عوامل به توجه با ایجاد شده همگن هايگروه هايویژگی .1 جدول

  4گروه همگن   3گروه همگن   2گروه همگن   1گروه همگن   عوامل مؤثر

  جغرافیایی منطقه

 شهرستان

  اصفهان

  خیار) (دستگرد

  که، فالورجانهاي مبارشهرستان

  آباد یزد آباد) و سایر(شهر ابریشم حسن

  اصفهان و برخوار، هايشهرستان

  فالورجان (کارویه)،

  نجف آباد و مبارکه

شهرستان فالورجان 

  بخش پیربکران

  چوبی سنتی  فلزي  چوبی سنتی و فلزي  چوبی سنتی  گلخانه سازه

  تک واحدي  بهم پیوسته  تک واحدي و بهم پیوسته  تک واحدي  فرم گلخانه

  پالستیک ایرانی  پالستیک ایرانی  پالستیک ایرانی  پالستیک ایرانی  پوشش گلخانه

  چاه  چاه  چاه  چاه  منبع آب آبیاري

  ايثقلی و قطره  ايبیشتر قطره  ايثقلی و قطره  بیشتر ثقلی  سیستم آبیاري

  هواي گرم، بخاري معمولی و سایرکوره  کوره هواي گرم  سیستم گرمایشی
  ي گرم، بخاريکوره هوا

  معمولی و سایر

کوره هواي گرم، 

  بخاري معمولی و سایر

  سیستم سرمایشی
سایه دادن، 

  دریچه
  سایه دادن، دریچه و فن

  سایه دادن فن، فن و پد،

  دریچه و سایر
  سایه دادن، دریچه

  گازوئیل  گاز و گازوئیل  گازوئیل  گازوئیل  سوخت

پنجره یا 

  هادریچه
  دوسقفی، کناري یا هر   کناري

  سقفی، کناري یا هر دو،

  بال کبوتري
  سقفی و کناري

  

 گـردآوري از لحـاظ و کـاربردي هـدف از نظـر بررسی این

ــاداده ــیفی ه ــی-توص ــت پیمایش ــايداده. اس ــورد ه ــاز م  از نی

 اصـفهان اسـتان مرکـزي منطقه در خیار، تولیدکننده يهاگلخانه

) 3( همعادلـ اسـتفاده بـا نیـاز مـورد نمونه حجم. شد آوريجمع

  :)40 و 36 ،35 ،10( شد برآورد

)3(    n  max m*s ,  m s 4 3  

 هـايپارامتر تعداد s ورودي، هايپارامتر تعداد m معادله این در

پـارامتر خروجـی در ایـن . اسـت هاگلخانه تعداد nو  خروجی،

معـادل  ورودي هايبررسی انرژي محصول خیار است و پارامتر

 کـود نشـاء، یـا بذر کشاورزي، هايشینما انسانی، انرژي نیروي

کش، علـف ،کشحشـره ،کشقارچ گوگرد، شیمیایی، مواد دامی،

 سـازه، میکـرو، کـود پتاسـیم، فسـفات، نیتروژنـه، شیمیایی کود

 مـدل واقـع اسـت. در الکتریسیته و سوخت آبیاري، آب نایلون،

 مـورد هـايداده است. بنـابراین خروجی 1 و ورودي 18 داراي

ــاز ــه 81 از نی ــع دارگلخان ــد آوريجم ــه .ش ــایی منظورب  شناس

 اسـتفاده ايمرحلـه دو بنديخوشه روش از همگن، دارانگلخانه

 تعـداد خوشـه، هـر جمعیـت با متناسب انتساب با سپس و شد

  ).1 جدول( شد مشخص خوشه هر نمونه

 یافتـه،سـاخت مصـاحبه شـامل اطالعـات گـردآوري ابزار

 هاییپرسـش شـامل نامهپرسـش .بود ثبتی هايداده و مشاهده

 سن تحصیالت،( دارگلخانه فردي هايویژگی: بود شرح بدین

 مســاحت،( گلخانــه فنـی مشخصــات ؛)داريگلخانــه سـابقه و

 ،)سـوخت نـوع و گرمایشی و سرمایشی هايسیستم موقعیت،

 مختلـف عملیـات کشت، نوع کشت، فصل( کشت مشخصات

 و) محصـول عملکـرد و دهمورداسـتفا هاينهاده مقدار زراعی،

 ايگزینـه 5 طیـف قالـب در دارانگلخانـه ارتبـاطی هايکانال

ــا. لیکــرت ــه توجــه ب ــاينهاده نقــش ب  و فســیلی ســوختِ ه

 آب میـزان و گلخانـه سازه شیمیایی، سموم و کود الکتریسیته،

 گیريتصمیم بر مؤثر عوامل گلخانه، انرژي مصرف در مصرفی

 و وسـایل گلخانه، پوشش و سازه نوع انتخاب در دارانگلخانه
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 سـوخت میزان و نوع انتخاب گرمایشی، و سرمایشی تجهیزات

 و نـوع درنهایـت و آبیـاري سیسـتم گرمایشی، وسایل مصرفی

 ارزیـابی و شناسایی مورد شیمیایی سموم و کود مصرف میزان

ــرار ــت ق ــايکانال. گرف ــاطی ه ــه ارتب ــرکت در  دار،گلخان ش

 داران،گلخانـه سـایر با مشورت و بازدید آموزشی، هايکالس

 و روزنامـه اینترنـت، تلویزیـون، و رادیو هايرسانه از استفاده

 جهـاد اداره کارشناسان و مروجین با مشورت عمومی، مجالت

 نشـریات، مجـالت،( ترویجی امکانات از استفاده و کشاورزي

 فروشـندگان بـا مشورت و شخصی تجربه ،)آموزشی هايفیلم

  . شد گرفته نظر در رزيهاي کشاونهاده

 شـده و تکمیــل نامــهپرسـش 30 تعداد مقدماتی بررسی در

. شـد تـدوین نهایی پرسشنامه الزم، اصـالحات اعمـال از پـس

 شد تأیید متخصصان قضـاوت بـا پرسـشنامـه محتـوایی روایـی

 همبستگی مـاتریس در متغیرهـا تناسـب میـزان تعیـین بـراي و

 قابلیــت ســنجش در و) 71/0( شد گرفته بهره KMO آماره از

 شــد اســتفاده کرونبــاخ آلفــاي ضــریب از پرسـشنامـــه اعتمـــاد

)82/0.(  

 در موردنیـاز اطالعـات هـاي پیشـین،مروري بر پـژوهش با

منظـور بـه .)35(شد  مورد نیاز استخراج انرژي ارزهايهم زمینه

 رگرسیون مدل ازها گلخانه يانرژ ییبر کارا مؤثر عوامل یبررس

 رگرسـیونی، مـدل اخـالل جزء بودن نرمالشد و  استفاده یخط

 مـورد مـدل یخطـو نبـود هم سـانینـاهم واریانس وجود عدم

 مسـیرهاي اطالعـاتی،توجه به تعدد انواع  با. گرفت قرار بررسی

 مــدل آزادي درجــه هشکــا و خطــیهم از اجتنــاب منظــوربــه

 شـاخص رو،ایـن ازشـد.  استفاده یبیشاخص ترک از رگرسیونی

ــی ــواع ترکیب ــاکانال ان ــاطی يه ــد ارتب ــالسدر  شــرکت مانن  ک

 عمـومی، مجالت و روزنامه ها،گلخانه سایر از بازدید آموزشی،

 و شخصـی تجربـه ،پژوهشـی مراکز اینترنت، و تلویزیون رادیو،

در انتخـاب نـوع سـازه، نـوع  رزيهاي کشـاونهاده فروشندگان

نـوع  یشی،و گرما یشیسرما یلو وسا یزاتپوشش گلخانه، تجه

 یستمنوع س یمیایی،ش مصرف کود یزاننوع و م ی،سوخت مصرف

 شـیمیایی سموم سایر و هاکشآفت مصرف یزاننوع و م یاري،آب

ــقاز طر ــلتحل ی ــامل ی ــاخته یع ــد س ــن در. ش ــی ای  از بررس

 )19 (نســخه SPSS و Excel، 23 نســخه GAMSافزارهــاي نرم

  .شد استفاده

  

  نتایج

 سال 19 و 7/40 مورد مطالعه دارانگلخانه سابقه و سن میانگین

 17 و دیـپلم تـا دبیرستان آنها درصد 34 تحصیالت سطح بود و

 86 کـه بودنـد دانشـگاهی تحصیالت داراي پاسخگویان درصد

. ودنـدب کشـاورزي بـا غیرمـرتبط هايرشته آموختهدانش درصد

 داراي درصد 68 که بود هکتار 37/2 هاگلخانه مساحت میانگین

 جوشـی( گـالوانیزه فلزي سازه داراي مابقی و سنتی چوبی سازه

 داراي هاگلخانـه درصد 8/83 همچنین،. اي) بودندمهره و پیچ یا

 گازسـوز مـابقی، درصـد2/16 و سـوزگازوئیل گرمایشی سیستم

  ).2بودند (جدول 

آغاز کشت ( پاییزه کشت فصل داراي هالخانهگ درصد شش

 فصـل داراي مـابقی درصـد 94 و) ماه آبان اواخر تا مردادماه از

 بهـاره تولید دارانگلخانه درصد 41 همچنین، بودند. بهاره کشت

 از هـاگلخانـه درصـد 5/37. کننـدمی آغاز ماه اسفند از را خیار

 سیسـتم از درصـد 5/62 و) پشـته و جوي(ثقلی  آبیاري سیستم

 هايالیــه تعــداد همچنــین،. بودنــد برخــوردار ايقطــره آبیــاري

 1/53 الیـه،یک درصـد 5/39: از است عبارت هاگلخانه پوشش

 داراي هاگلخانـه درصـد 63. الیهسه درصد 4/7 و دوالیه درصد

 هـايپنجره نـوع. بودنـد پیوسـته هم به مابقی و واحديتک فرم

 بـود سـقفی و دیـواري بیشتر ها،انهگلخ ساختمان در کار رفتهبه

 1/166ي موردبررسـی، هاانرژي تولیدي در گلخانـه ).2 جدول(

هـاي سـوخت و الکتریسـیته گیگاژول بر هکتـار بـود کـه نهاده

درصد از انرژي ورودي را به خود اختصاص  90مجموعاً حدود 

  ). 3(جدول  دادند

  

  دارانهاي ارتباطی گلخانهکانال

ــه ــابع اطالعــاتی و کانالداران مــگلخان  هــايورد بررســی، از من

 ترتیببـه هاارتباطی تجربه شخصی و بازدیـد از سـایر گلخانـه



  ۱۳۹۹تابستان / دوم / شمارهيازدهم/ سال اي هاي گلخانهكشتعلوم و فنون 

34 

 بررسی مورد هايگلخانه کلی سیماي .2 لجدو

 درصد  فراوانی ویژگی درصد  فراوانی ویژگی

  تحصیالت

 23 19 سوادکمو  سوادیب

  سوخت مصرفی

 16 13 گاز

 78 63 گازوئیل 25 20 راهنمایی

  6 5 کدامچیه 34 28 دبیرستان

 41 34 بهاره (اسفند) 17 14 دانشگاهی

  سابقه کار (سال)

6/10-2 5 6 

  فصل کشت

  35 28 بهاره (بهمن)

 16 13 بهاره (آذر) 8 7 7/10- 2/19

 8 6 پاییزه 24 20 38/27-3/19

4/36 -8/27 19 23 9/2–5/0 62 76 

5/54 -5/36 33 1/41 4/5-3 13 16 

  سن

 54 44 40تا 

  مساحت (هکتار)

8-5/5 6 8 

 6 5 هیچ 27 22 55تا  41

  26 21 کم 19 15 56بیش از 

  تعداد الیه پوششی

 5/39 32  یک
استفاده از نیروي 

  کار فامیلی

  51 24 متوسط

  0 0 زیاد 53 43  دو

 16 31 خیلی زیاد 5/7 6  سه

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

  ها و درصد مصرف آنها، ستادهن انرژي مصرفی هریک از نهاده. میزا3جدول 

  نهاده
  انرژي

 (مگاژول بر هکتار)
  نهاده درصد

  انرژي

 (مگاژول بر هکتار)
 درصد

 55/5 349303 سازه 83/74 5715420 سوخت

 080/0 86/2792 آالتماشین 16/16 90/558455 الکتریسیته

 001/0 71/46 هکتار بذر و نشاء 051/1 71/36511 شیمیایی سموم

 33/0 31/11719 آلی کود 47/0 92/30102 شیمیایی کود

 33/0 04/11503 آب 38/0 25/13287 نایلون

 13/0 69/4649 کشحشره 38/0 3/13237 کار نیروي

    33/0 31/11719 آلی کود

 - 3/166062 خیار: ستاده 100 3232528 هانهاده کل

  هاي پژوهشمنبع: یافته

  

درصــد بــه میــزان زیــاد و خیلــی زیــاد اســتفاده  15/48 و 7/77

داران از کانـال فروشـندگان درصد گلخانه 26کنند. همچنین، می

 6پذیرنـد؛ میزان متوسط تا زیاد تـأثیر میهاي کشاورزي، بهنهاده

گیري هاي تصـمیمداران نیز از سایر کانالدرصد گلخانه 3/15تا 
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  داران (درصد)اي ارتباطی گلخانهه. منابع اطالعاتی و کانال4جدول 

 تأثیر میزان
 و مروجین

 کارشناسان

  کالس

 آموزشی

 سایر از بازدید

 هاگلخانه
 روزنامه

  رادیو،

 تلویزیون و اینترنت

  تجربه

 شخصی

  سازنده گلخانه متخصصین

  هانهاده فروشندگان و

 67/66 58/13 3/90 89/88 35/12 1/83 1/84 هیچ

 94/4 94/4 23/6 7/3 11/11 94/5 17/7 کم

 75/19 3/70 23/1 17/6 40/28 47/2 17/8 متوسط

 17/6 81/14 0 23/1 16/27 41/7 47/2 زیاد

 47/2 96/62 23/1 0 99/20 0 0 بسیار زیاد

  هاي پژوهشأخذ: یافته

  

  ).4کنند (جدول به میزان کم تا متوسط استفاده می

  

  بر کارایی انرژي مؤثرشناسایی عوامل 

 رگرسـیون از انرژي کارایی بر مؤثر عوامل شناسایی منظوربه

 رگرسیونی مدل تعیین ضریب. است شده استفاده متغیره چند

 مدیرشان که هاییگلخانه انرژي کارایی ).5 جدول( بود 65/0

 218/0 و 125/0 ترتیـباست به دانشگاهی تحصیالت داراي

 و "ابتـدایی تـا دیـپلم"بـا تحصـیالت  دارانگلخانه از بیشتر

 15 تا 2 کار سابقه داراي دارانگلخانه همچنین،. بود سوادبی

 بیشـتر داريگلخانـه کار سابقه با دارانگلخانه به نسبت سال

 درصـد، 99 اطمینـان سطح در. داشتند بیشتري انرژي کارایی

 از کـــه هاییکـــارایی گلخانـــه بـــین داريمعنـــی اخـــتالف

 بـا مقایسـه رد کردندمی استفاده گازوییل و گاز هايسوخت

بـا افـزایش  همچنـین،وجود داشت.  سوخت از استفاده عدم

یابـد بهبـود می انـرژي ها، کاراییمساحت و عملکرد گلخانه

  ).5(جدول 

استفاده از نیروي کار فامیلی به میزان متوسط و زیاد نیز، 

گذار بوده تأثیردرصد بر کارایی انرژي  95در سطح اطمینان 

شـد. بررسـی نقـش منـابع ي و باعث کاهش کـارایی انـرژ

هاي ارتباطی نشان داد که به ترتیب بازدید اطالعاتی و کانال

ــه ــایر گلخان ــندگان نهادهاز س ــا فروش ــاي ها، مشــورت ب ه

 "تلویزیون، رادیو و اینترنت"کشاورزي و استفاده از کانال 

  را بر افزایش کارایی انرژي داشته است. تأثیرین بیشتر

  بحث 

یی جوصـرفهین سـهم را در بیشـترریسـیته انرژي سـوخت و الکت

هـاي دیگـر در ایـن مـورد مصرف انرژي داشت کـه بـا پـژوهش

یی کـه در وسـایل ها). گلخانـه39و  29، 19، 14همخـوانی دارد (

هاي فسیلی گازوییـل و گـاز اسـتفاده گرمایشی گلخانه از سوخت

 هایی کـه ازکنند، کارایی انرژي بیشتري در مقایسـه بـا گلخانـهمی

کنند؛ دارند. دلیل این یافته آن اسـت وسایل گرمایشی استفاده نمی

تري بوده و با توجـه بـه آنکـه یشها داراي عملکرد بکه این گلخانه

هاي ورودي و خروجـی بر اساس نسبتی از وزن هاکارایی گلخانه

رسد که افت انرژي خروجی ناشـی از شود؛ به نظر میمحاسبه می

ار بـیش از کـاهش انـرژي ورودي کاهش برداشت محصـول خیـ

، مصـرف بنـابرایندلیل عدم استفاده از وسایل گرمایشی اسـت. به

شـده سوخت باعث افزایش کارایی نسبت به عـدم اسـتفاده از آن 

هاي فسیلی جویی در مصرف سوختچند، امکان صرفه . هراست

بدون افـت درصد  50اي تا حدود و کاهش انتشار گازهاي گلخانه

هاي ). اسـتفاده از سـوخت35ها وجود دارد (ین گلخانهدر اتولید 

گرانـه باشـد. یاط و حساباحت بایژه سوخت گاز باید وبهفسیلی و 

ي در واحـد بیشـترسوخت گاز نسبت به گازوئیل، به میزان بسیار 

ــوزانده می ــطح س ــود و س ــهش ــات  علتب ــر مالحظ ــت کمت قیم

  شود.یی در مصرف آن کمتر اعمال میجوصرفه

ه از نیروي کار فامیلی به میزان متوسط و زیـاد باعـث استفاد

رسد استفاده از نیـروي کـار به نظر میکاهش کارایی انرژي شد. 

 باشـد صـرفهبه دارانگلخانـه فرصت کم براي هزینه با خانوادگی
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  گلخانهدر . عوامل مؤثر بر کارایی انرژي 5 جدول

 داريمعنی ضریب استاندارد ضریب متغیر

 0  74/0 ثابت ضریب

  016/0* 246/0  004/0  عملکرد در هکتار

  05/0 -331/0  -124/0  چوبی) (پایه: سازه

  036/0*  22/0  000024/0  مساحت گلخانه

  سوادبی: تحصیالت پایه
 029/0* 257/0 093/0 ابتدایی تا دیپلم

 003/0** 45/0 218/0 تحصیالت دانشگاهی

 004/0** -384/0 -14/0 سال 14بیش از   الس 14کمتر از  داري پایه:گلخانه کار سابقه

  اسفند ماه- کشت پایه: بهاره فصل

 54/0 - 087/0 - 032/0 ماه بهمن-بهاره

 76/0 042/0 021/0 آذر ماه-بهاره

 54/0 -22/0 -179/0 پاییزه

  گرمایشی پایه: عدم استفاده وسایل سوخت
 001/0** 849/0 345/0 گاز

 002/0** 522/0 192/0 گازوییل

  ارتباطی منابع اطالعاتی و کانال

 112/0 177/0 031/0 کالس آموزشی

 035/0* 3/0 053/0 هاگلخانه بازدید از سایر

 016/0* -274/0 -114/0 روزنامه و مجالت عمومی

 028/0* 221/0 039/0 رادیو و تلویزیون و اینترنت

 382/0 -116/0 -02/0 پژوهشیمراکز 

 141/0 168/0 03/0 تجربه شخصی

 01/0* 284/0 05/0 هافروشندگان نهاده

  فامیلی کار نیروي از استفاده

  پایه: عدم استفاده از نیروي کار فامیلی

 134/0 -242/0 - 1/0 کم

 04/0** -338/0 -119/0 متوسط

 047/0** -273/0 -145/0 زیاد

  درصد است. 5و  1ح داري در سطمعنیترتیب بیانگر به *و  **  هاي پژوهش،منبع: یافته

  

ــم ــار ک ــروي ک ــی از طــرف دیگــر، اســتفاده از نی ــارت و ول مه

انجـام عملیـات زراعـی،  زمانمـدتتخصص، باعث افزایش بی

یــات زراعــی عملو انجـام  اســتفاده مـوردهــاي دادن نهاده هـدر

اي و حتـی صـدمه بـه گیـاه و یـا محصـول یرحرفهغ صورتبه

و عـدم  بیشـتریـروي کـار یري تعداد نکارگبهشود. همچنین، می

معایـبِ ایـن نـوع نیـروي کـار اسـت. لـذا،  ازجملـهي برفرمان

منجـر بـه افـزایش  باتجربـهو  بامهـارتیري نیروي کـار کارگبه

د. در حــین مصــاحبه نیــز شــومی هاکــارایی انــرژي در گلخانــه

و مشـورت و  بامهـارتدارن به نقـش کـارگر تعدادي از گلخانه

  ند.کرداشاره بود شرایط گلخانه ها در بهآننظرخواهی از 

 متکی بر تجربـه بیشترزیاد،  کار سابقهسن و  باداران گلخانه

 دارانی کــهگلخانــه دهــدمی نشــان کــه هســتند خــود شخصــی

اند، به علـت استفاده کرده يمتماد یانرا سال يناکارآمد هايشیوه

یـن انـد. اي فعلی، آن را ادامه دادهعدم آگاهی از کارانبودن رویه

ــوع در پژوهش ــه موض ــده ک ــان داده ش ــز نش ــر نی ــاي دیگ ه

 دارنـد، بیشتري آموزش به نیاز فنیمسائل  زمینه در دارانگلخانه
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). اسـتفاده 37( کنندیماعمال  بیشتررا  خود شخصی نظرکه  چرا

هـاي ارتبـاطی بازدیـد از داران از منابع اطالعاتی و کانالگلخانه

هـاي کشـاورزي، ندگان نهادهها و مشورت با فروشسایر گلخانه

تـوان بـا رو میاین دهد. ازها را افزایش میکارایی انرژي گلخانه

و  مورداسـتفادهداران از ناکارایی شیوه عملیاتی سازي گلخانهآگاه

ــه ــی گلخان ــارا معرف ــهداران ک ــایر  عنوانب ــویق س ــو و تش الگ

ار، ها در عملیات کشت و کـآنهاي کارگیري شیوهداران بهگلخانه

جویی ، صـرفهمورداستفادههاي انتخاب تجهیزات و سازه و نهاده

  در مصرف انرژي صورت پذیرد.

در بهبـود  مـؤثري نقـش دارانگلخانـه دانشگاهی تحصیالت

 انرژي گلخانـه مصرف کارایی آنها و ارتقاء مدیریتی هايمهارت

بنـابراین، دانـش و تحصـیالت مـرتبط نسـبت بـه  .اسـت داشته

ي بـر بهبـود کـارایی انـرژي دارد کـه بیشـتراثر  ي کاري،سابقه

 در تولیـد هاي دیگر نیز نقش تحصیالت را در موفقیـتپژوهش

  ).4اند (اي پراهمیت دانستهگلخانه يهاکشت

  

  گیريیجهنت

جویی در مصرف سوخت و الکتریسیته، با توجه به اهمیت صرفه

ده از وري وسـایل گرمایشـی، اسـتفاتمهیداتی مانند ارتقـاء بهـره

فناوري مناسب کاربرد یه، چندالهاي پالستیکی مناسب و پوشش

ها، احـداث اتـاق ایزولـه پـیش از هاي تهویه و پنجرهدر سیستم

ورود به گلخانه، درزگیري کامل پوشش گلخانه، کنترل کمینـه و 

هاي هـاي الکتریکـی در سیسـتمبیشینه دما، افزایش کارایی پمپ

ف انـرژي راهگشـا باشـد کـه تواند در کـاهش مصـرآبیاري می

ــی  ــد بررس ــترنیازمن ــدامات در  بیش ــن اق ــک از ای ــش هری نق

داران هاي آینده وجود دارد. همچنـین، تشـویق گلخانـهپژوهش

یژه ســوخت گــاز و وبــهها جویی در مصــرف ســوختصــرفهبه

داران براي کـاهش مصـرف از طریـق بازدیـد از آموزش گلخانه

یشـنهاد کـار پهـا از منـافع ایـن ي آنسـازآگاهي کارا و هاگلخانه

هـاي داران بـا فروشـندگان نهـادهشود. کشـاورزان و گلخانـهمی

تري دارنـد. یـکنزدو  بیشـترکشاورزي مانند سم و کود ارتباط 

بنــابراین، ارتبــاط متقابــل و دوســویه بــین ایــن فروشــندگان بــا 

ــرات  ــال مشــکالت و نظ ــان موجــب انتق ــروجین و کارشناس م

شــود. اکــز علمــی و پژوهشــی مربوطــه میداران بــه مرگلخانــه

به پژوهشی هاي جدید از مراکز علمی و همچنین انتقال دستاورد

تواند از طریق این کانـال ارتبـاطی انجـام شـود و کشاورزان می

ــدین ــروجین میب ــندگان و ترتیب م ــوزش فروش ــه آم ــد ب توانن

 هـااز ایـن کانال هرکـدامها نیز بپردازنـد. بنـابراین، آنسازي آگاه

تواند راهگشـاي دسـتیابی بـه هـدف بهبـود کـارایی انـرژي می

  .شود هاگلخانه
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Abstract 

The aim of this study is to determine the energy efficiency of greenhouse cucumber production using Data Envelopment 
Analysis (DEA) method and to assess its main determinants in central region of Isfahan province, Iran. Data were 
collected through structured questionnaire and via face-to-face interview with 81 greenhouse farmers in 2016. The 
results showed that the higher level of farmer’s education played a positive role in improving energy efficiency, while 
long years of farming experience and using more family labor force had a negative effect. Among the farmer’s 
communication channels, visiting other greenhouses and consulting with agricultural input suppliers had the most 
positive effect on greenhouse energy conservation. Designing a process for visiting and following energy-efficient 
greenhouses can lead to less energy consumption. Due to the close relationship of the greenhouse farmers with the 
agricultural input vendors, mutual connection of outreach experts with agricultural input vendors plays a role in linking 
farmers and scientific and research centers and facilitates the exchange of problems and information, and knowledge 
and technology transition. 
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